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ĮSAKYMAS
DĖL PRANEŠIMO DARBUOTOJAMS
APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PROCESO ORGANIZAVIMO
PATIKRINIMO TIKSLU IR DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠO
PATVIRTINIMO
2021 m. rugsėjo 17 d. Nr. ___
Visaginas
Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama
dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga
užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1336 ,,Dėl tyrimų dėl
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020
m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-1946
„Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji
situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu ir Lietuvos
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatomis:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Pranešimą darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą dėl profilaktinių tyrimų
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – Pranešimas);
1.2. Duomenų tvarkymo veiklos įrašą dėl darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) proceso organizavimo patikrinimo tikslu.
2.1. P a v e d u sekretorei-archyvarei Viktorijai Ksenofontovai pateikti visiems Mokyklos
darbuotojams, susipažinimui su šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Pranešimu.
2. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.
Direktorė

Elena Čekienė

PATVIRTINTA
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis
raktelis" direktoriaus
20__ m. ___________ d. įsakymu Nr. ___

PRANEŠIMAS DARBUOTOJAMS
APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ DĖL PROFILAKTINIŲ
TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)
PROCESO ORGANIZAVIMO
Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas: Visagino vaikų lopšelis-darželis
"Auksinis raktelis" (toliau – Įmonė), mokyklos kodas: 190230443.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai:
- darbuotojų sąrašų sudarymas, kurie privalo tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra
paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas;
- darbdavio prievolė užtikrinti, kad dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai, nesergantys

užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenys renkami Mokyklose, kurioje leidžiama
dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra
paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamųjų ligų
identifikavimo, tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestus privalomus įstatymų
reikalavimus (teisinė prievolė) (BDAR1 6 str. 1 d. (c) p.), siekiant apsaugoti gyvybinius
duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus (BDAR 6 str. 1 d. (d) p.), siekiant atlikti
užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios
valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. (e) p.).
Teisės aktai:
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl darbų ir
veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų
sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1336 ,,Dėl tyrimų
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr.
V-1946 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai,
ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“;
 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas;
 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Gali būti tvarkomi žemiau nurodyti Jūsų asmens duomenys.
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Identifikuojantys
 vardas, pavardė.
duomenys
Specialių kategorijų  Testo rezultatai, data;
duomenys
 COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sirgimo faktas, data;
 Informacija apie paskiepijimą vakcina nuo COVID-19, paskiepijimo
data;
 Serologinio antikūnių testo rezultatai, data.
Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?
Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume
duomenų konfidencialumą.
Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Mokyklos darbuotojams, kuriems ji reikalinga
jų darbo funkcijoms vykdyti.
Jūsų asmens duomenų gavėjų kategorijos: gauti duomenys nėra perduodami kitiems duomenų
gavėjams, išskyrus asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais gauti, reikalauti
asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti, pavyzdžiui Nacionalinis visuomenės sveikatos
centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Jūsų duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame.
Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne
ilgesnį kaip iki ekstremalios situacijos pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas tik teisės aktuose
nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu.
Jūsų teisės:
 gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 susipažinti su savo duomenimis;
 reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti
neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
 tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;
 tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens
duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 į duomenų perkeliamumą.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti
ribojamos BDAR nustatytais pagrindais.
Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804,
279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

PATVIRTINTA
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis raktelis"
direktoriaus
20__ m. ___________ d. įsakymu Nr. ___

DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAS
Duomenų valdytojas: VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS RAKTELIS"
Duomenų
tvarkymo  darbuotojų sąrašų sudarymas, kurie privalo tikrintis, ar neserga
tikslas:
užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji
situacija ir (ar) karantinas;
 darbdavio prievolė užtikrinti, kad dirbtų tik sveikatą pasitikrinę
darbuotojai, nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta
valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.
Duomenų
subjektų  darbuotojai.
kategorijų aprašymas:
Asmens
duomenų  Identifikuojantys duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės);
kategorijų aprašymas:  Specialių kategorijų duomenys: testo rezultatai, data; covid-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) sirgimo faktas, data; informacija apie paskiepijimą
vakcina nuo COVID-19, paskiepijimo data; serologinio antikūnių testo
rezultatai, data.
Duomenų
gavėjų,  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos
tvarkytojų kategorijos: ministerijos;
 Asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais gauti,
reikalauti asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti.
Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai:
Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.
Numatomi
asmens  Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir
duomenų
saugojimo, saugomi ne ilgesnį kaip iki ekstremalios situacijos pabaigos.
ištrynimo terminai:
 Saugojimo terminai gali būti pratęsti, pakeisti tik teisės aktuose nustatytais
pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu.
Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 str. 1 d.) aprašymas:
Techninės ir organizacinės saugumo priemonės yra nurodytos Mokyklos patvirtintose Asmens
duomenų tvarkymo taisyklėse. Papildoma informacija:

 Asmens duomenis teikia patys darbuotojai;
 Pateikti asmens duomenys fiksuojami lentelėje, kurią pildo Mokyklos padalinio (ūkio) vadovas.
 Duomenys lentelėje saugomi iki ekstremalios situacijos pabaigos arba anksčiau, jeigu pagrįstai galima
laikyti, kad duomenų ateityje nereikės teisės aktuose numatytams tikslams siekti.
 Pažymos ar kiti dokumentai dėl COVID-19 nėra saugomi, o jeigu darbuotojai juos pristato, iš kart
sunaikinami, kai reikaingi dokumento duomenys yra perkeliami į lentelę.
Kita informacija:
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestus
privalomus įstatymų reikalavimus (teisinė prievolė) (BDAR1 6 str. 1 d. (c) p.), siekiant apsaugoti
gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus (BDAR 6 str. 1 d. (d) p.), siekiant atlikti
užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios
funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. (e) p.).
Teisės aktai:
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių,
kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai
besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi
tvarkos patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-1946 „Dėl
kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19
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liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas, nustatymo“;
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-1336 ,,Dėl tyrimų dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“;
 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas;
 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas.
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